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Forsikring, GET, inngangsdør
og annen informativ info
Forsikring av egen
bolig
Styret har fått
spørsmål om forsikringsvilkår fra beboere
som har bygd ut boligen.
Husebygrenda borettslag har husforsikring
hos Nordeuropa Forsikring AS. Ihht denne
forsikringen utbedres
skader på bygningsmassen opp til et visst
standardnivå. De som
har foretatt påkostninger på boligen
som går utover dette
standardnivået, må
forsikre dette gjennom
innboforsikringen. Den
bestemmelsen i forsikringsvilkårene som

omhandler dette lyder
som følger:
”Etter en erstatningsmessig skade dekkes
også sikredes tap som
leietaker når bygningsmessig innredning
bekostet av sikrede
ikke lenger kan utnyttes fordi leieforholdet
opphører som følge
av skade eller innredningen ikke utbedres
som ledd i bygningsskadens utbedring”.

Ny avtale med GET

torsdag 7. april. Styret
minner om at byggesaker må meldes styret
2 måneder før generalforsamlingen. Dette for at
Plan- og arkitekturutvalget (PAU) skal få tid til å
uttale seg i disse sakene.
Øvrige saker må meldes
styret minst 3 uker før
generalforsamlingen.

Borettslagets avtale med
GET oppgraderes fra
mars 2011. Alle beboere
vil nå få tilbud om digitale
sendinger/HD-sendinger
for TV, samt et enkelt
bredbånd/internett.
Nødvendig utstyr vil bli
utdelt 28. februar. Mer
informasjon fra GET og
styret vil komme ca. en
uke før utleveringsdatoen.
De som ikke ønsker å
være med på ordningen
kan fortsette med analog
TV som nå.

Saker til generalforsamlingen
Generalforsamling for
våren 2011 avholdes i
Husebygrenda barnehage

Det er det siste alternativet som vil være
aktuelt i denne saken.
For denne dekningen
er det ingen beløpsgrense annet enn

Arrangementer i
Grendehuset
Styret har fått mange
positive tilbakemeldinger
etter Bokbad med Henrik
Langeland i barnehagen/
grendehuset i november,
og ønsker å fortsette å
arrangere denne typen
tilstelninger. Forslag om
tema kan sendes til styret.

forsikringssummen på
innboforsikringen.
Dette er drøftet med
Nordeuropa Forsikring
AS som også mener
det samme. Styret har
undersøkt flere forsikringsselskapers vilkår
og det virker som om
denne bestemmelsen
går igjen – dog med
egne beløpsgrenser
i noen tilfeller. Hver
enkelt beboer bør
imidlertid sjekke sin
egen innboforsikring
for å avklare om denne
inneholder en slik
forsikringsdekning og
hva beløpsgrensen i så
fall er.

Ny inngangsdør?
Det er mange beboere
som ønsker å kjøpe ny
inngangsdør. Styret har
bedt PAU om å finne
en ”bra” dør som følger dagens krav og som
ligner den orginale døren
til både rekkehus og
tomannsboliger. Styret
kan deretter administrere
felles innkjøp for de som
er interesserte.
Kontaktinfo:
Styret@husebygrenda.no.

NB!

Har du noen fine bilder
fra grenda vi kan bruke
i grendaposten? Send de
inn - de blir kun brukt i
grendaposten!

Hestebakken er en
hestesti
Men hvorfor hest?
Se for deg ridehuset
på Skøyen, Drammensveien, som ikke
har vært ridehus siden
1990-tallet.
På 50-tallet og utover
kom det ryttere på
søndager, trolig fra
nevnte ridehus, opp
mellom Grenda og
Lefsebyen. “Stien” dannet seg – ergo navnet
heste-stien. Navnet
ga vi nok spesifikt på
“biten” langs Skjerstadveien opp til Persbråtan.
Nå om vinteren er
det yrende liv mellom Grenda og Øvre
Smestadvei (’’Lefsebyen’’), særlig med kjelker
i en anlagt sidebakke
til turveidraget som går
fra Frognerparken til
Strømsdammen - Turvei A3 som det idyllisk
heter på friluftsetatsk.
Eller er det Hestestien?
Som nok mange grendafolk – eldre, middelaldrende, og yngre
- med røtter tilbake til
begynnelsen sier.
Hestebakken eller
Hestestien kan kanskje
være ett fett.
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